SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYDOP-3.1.1/A-09-2F-2010-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „A VÁROSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA
FERTŐDÖN” PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

2014. január 15.
A NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, „A városközpont megújítása Fertődön” című, projekt
megvalósításáról az alábbi tájékoztatást adjuk.
A projekt megvalósításában közreműködő szervezetek:
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,
Fertődi Polgármesteri Hivatal projektmegvalósításán dolgozó munkatársai,
BAU-N 2000 Kft. mint projektmenedzser.

Megvalósított illetve megvalósulás alatt álló projektelemek:
A Kerékpárút fejlesztése (3. szakasz) illetve a Süttöri templom előtti tér burkolása megvalósult projektelemek
egyéves garanciális bejárására 2013. november 29-én került sor.
A bejáráson megjelent:
Kedvezményezett/Megrendelő: Fertőd Város Önkormányzata.
Kivitelező: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Műszaki Ellenőr: VA-GA 2000 Építőmérnöki Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.
Projektmenedzsment szervezet: BAU-N 2000 Kft.
Bejárásról jegyzőkönyv készült, melyben a kivitelező cég képviselője vállalta, a garanciális jellegű hibák javítását
2014. április 30-i befejezési határidővel.
Kulturális és Szolgáltató Központ (KSZK) engedélyezési- és tenderterveinek elkészítése:
Három árajánlatos versenyeztetési eljárás eredményeképp a (KSZK) engedélyezési- és tenderterveinek
elkészítését a MODUM Kft nyerte el.
Vállalási ár: 7 000 000 Ft.+ÁFA
Az újratervezett Kulturális és Szolgáltató Központ a korábbi koncepcióval szemben üzemeltetési szempontból
takarékosabb, zöld energiát használó, akadálymentesített létesítmény lesz, mely kisebb alapterületen látja el
ugyanazokat a funkciókat, mint a korábban tervezett épület. A tervezés során a tervező kiemelt figyelmet fordított
a gazdaságos üzemeltethetőségre és a többfunkcíójú színházterem kialakítására.
A tervezés során a tervek műszaki felülvizsgálatát és ellenőrzését a BAU-N 2000 Kft. végezte el.
A tenderterveket - melynek része a komplett engedélyezési tervdokumentáció - a közreműködő szervezet
elfogadta.
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A KSZK 2013. december 12-én kapott jogerős építési engedélyt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalától.
Kulturális és Szolgáltató Központ közbeszerzési eljárásának bonyolítása:
Három árajánlatos versenyeztetési eljárás eredményeképp a KSZK közbeszerzési eljárásának bonyolítását a:
Veszprémber Zrt. nyerte el.
Vállalási ár: 2 500 000 Ft.+ÁFA
A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a felhívás 2014. január 15-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
Projektmenedzsment:
A külső projektmenedzsment munkáját a Fertődi Polgármesteri Hivatal munkatársaival együttműködve, a
Támogatási Szerződésben megfogalmazottak szerint végzi. Benyújtásra került a 3. számú Projektelőrehaladási
jelentés, illetve a 3. számú Kifizetési kérelem melyeket a közreműködő szervezet elfogadott.
2013. október 22–től Sarkadi Erzsébet helyett Fekete Zsuzsanna látja el Fertőd Város Önkormányzata
képviseletében a belső projektvezetési feladatokat.
2013. szeptember 25–én a közreműködő szervezet megtartotta a második helyszíni ellenőrzését. A helyszíni
ellenőrzés során a projektmegvalósítás ütemezését előrehaladását megfelelőnek minősítette. A Projekt
megvalósítási határideje az átütemezés eredményeképpen 2015. április 15-re módosult.
2014-év során megvalósítandó feladatok:
Kerékpárút fejlesztése (3. szakasz) illetve a Süttöri templom előtti tér burkolása garanciális javításainak
ellenőrzése.
ERFA, ESZA programok megvalósítása.
KSZK közbeszerzési folyamat lezárása, munkaterület átadása a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőnek, a
KSZK kivitelezésének megkezdése.
Kifizetési kérelmek, előrehaladási jelentések összeállítása.

Reméljük, hogy rövid összefoglalónkkal sikerült betekintést nyújtanunk az önkormányzat ezen
pályázatának jelenlegi állapotába! Bízunk benne, hogy a már megvalósult és a jövőben megvalósuló
projektelemekkel a város esztétikai és kulturális értékét bővíteni tudjuk. Továbbá reméljük, hogy Fertőd
lakossága és az ide látogatók is élvezni fogják a város folyamatosan megújuló-megszépülő részeit!
Bármely kérdés vagy észrevétel esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Fertőd Város Önkormányzata
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
 (99) 537-013, 537-043
Telefax: (99) 371-126
E-mail: polghiv@fertod.hu
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 (30) 863-4288,
E-mail: baun2000kft@gmail.com

